
Referat bestyrelsesmøde  

05.12.2022 

• Deltagere: Pia Damgaard, Pia Rostgaard, Mette Stender Zacho, Mille Toft Schou 

• Afbud fra:  Charlotte Madsen, Wendi Ring.  

Agenda 
 

1. Status på elevheste 
• Starr – er ikke længere fungerende i elevskolen. Der er muligvis en køber interesseret som vil 

overtage hende til privat brug. 

• Miss Knight – er fortsat på medicins behandling. Der laves en status i samarbejde med dyrlægen i 

januar.  

• Montana – får ledbehandling og der ses rigtig gode fremskridt. Behandlingen fortsættes indtil 

videre.  

• Blitz – ny elevhest, der lukkes sammen med de øvrige elevheste om lidt.  

• Cookie – bliver lukket sammen med de øvrige elevheste.  

2. Generalforsamling 
• Afholdes lørdag den 25. februar 2023 kl. 14.00 i Spejderhytten. 

3. Praktik 
• Der er bestilt afhentning af mødding. 

• Der er bestilt mere wrap. 

• Der er bestilt mere pilestrø. 

• Halmpiller – flere af opstalderne er interesserede i også at anvende halmpiller – vi undersøger 

tilbud. 

• El og varmeblæser – der har været flere problemer med varmeblæseren i sadelrummet. Den er nu 

udskiftet med en ny. Vi beder alle, der går igennem sadelrummet om at huske at lukke begge døre 

for at spare på varmen. 

4. Optimering af foderopbevaring 
• Der er set tegn på rotter i foderrummet. De tiltrækkes af foder med lufthuller i poserne. Vi er blevet 

anbefaler at pakke foderet ind i lufttætte beholdere. Gerne en container. Vi undersøger 

muligheder. Der udføres endnu flere tiltag for at holde rotterne væk. 

5. Økonomi 
• Alle elevhestene har været igennem kiropraktor og tandbehandlinger, som der er kommet en 

større regning på. Ellers forløber økonomien planmæssigt.  

6. Personale 
• Der har været problemer med hurtigt slid af sikkerhedsstøvler. Vi har fundet en ny model, der både 

er billigere og bedre som alternativ. 

• Elevhestene tildeles aftenhø. 



7. Status på ridecenter 
• Der arbejdes på at den nye placering bliver omkring Skrald Skov. 

8. Ridefys 
• Der afholdes statusmøde med Maria i januar. 


